Meer waarde voor
winkeldeuren.

MeerDeur.
Meer waarde
voor winkeldeuren.

Als retailer doet u er alles aan om meer klanten
over de vloer te krijgen. Goede producten, de
juiste prijsstelling, servicegericht personeel.
Ook een winkeldeur speelt een belangrijke rol.
Die deur is immers de eerste kennismaking van
klanten met uw winkel. Welke toeleverancier staat
voor u klaar om uw eisen en wensen te vertalen in
een optimale deur? MeerDeur. Onze naam zegt
het al: we zijn een leverancier die ook voor uw
winkel meerwaarde geeft aan een deur.
De strijd om de consument wordt steeds heviger.
In die arena is het belangrijk dat de drempel om
binnen te komen - letterlijk en figuurlijk - zo laag
mogelijk is. Een deur is niet bepaald het sluitstuk
van uw winkel. Als essentieel onderdeel van uw
winkelpui bepaalt de deur mede de uitstraling
van uw winkel. Die deur moet uitnodigen tot een
bezoek. En beantwoorden aan alle functionele
eisen die u maar kunt stellen.
Eigen productie-unit
MeerDeur is specialist in de retailbranche. In tal
van winkels, verdeeld over geheel Nederland, zijn
het onze deuren die passanten in winkelstraten
van harte welkom heten. MeerDeur produceert
elke deur zelf, in de eigen moderne productie-unit
met alle denkbare faciliteiten.

Door die eigen fabricage kunnen we sneller inspelen op uiteenlopende
wensen. Geen twee deuren zijn immers gelijk. De eisen die worden gesteld
aan representativiteit bijvoorbeeld verschillen - de entree voor een exclusieve
winkel vraagt een andere aanpak als die voor een prijsvechter. Ook de
bouwkundige situatie verschilt weer.
Kennis van retailzaken
Bij MeerDeur zit u altijd aan tafel met een specialist die u meteen op het
goede spoor zet, eventueel in nauwe samenwerking met uw eigen architect of
bouwkundige. Aluminium als basis-materiaal maakt een veelheid aan
toepassingen mogelijk. Bovendien is het een onderhoudsarm materiaal,
dat lichtgewicht én robuust is. Het gehele traject van ontwerp, engineering,
fabricage en plaatsing kunt u met een gerust hart aan MeerDeur overlaten.
En als schakel in het bouwproces bij nieuwbouw of renovatie zijn we een
plezierige partner om mee samen te werken.

Ook in automatische uitvoering leverbaar
In veel gevallen zal het aantrekkelijk zijn te kiezen voor een automatische
deur. MeerDeur maakt gebruik van Gatemaster® aandrijvingen:
deuraandrijvingen die bekend staan om hun combinatie van gebruiksgemak
en bedrijfszekerheid. Een automatische deur is een belangrijke toegevoegde
waarde voor elk gebouw.

Ook bij spanning uitval blijft uw pand normaal
toegankelijk: dan kunt u desgewenst overschakelen op
het optionele accupakket of handmatige bediening van
de deur. Met de mogelijkheid om een servicecontract af
te sluiten, verzekert u zich van jarenlang probleemloos
gebruik.

Safety first
Natuurlijk is de Gatemaster® ook berekend op maximale veiligheid. Het
systeem kan zelf eventuele obstakels detecteren die het sluiten onmogelijk
maken. De deur keert vervolgens veilig terug naar de open situatie en de
volgende sluitcyclus wordt met een lagere snelheid uitgevoerd. Wilt u nog
meer zekerheid? Dan kunnen de Gatemaster® automatische aandrijvingen
ook worden uitgevoerd met aanvullende veiligheidsvoorzieningen.

Een partner die uw sector kent
MeerDeur is een partner die z’n afspraken nakomt en
die ook een gezonde dosis flexibiliteit inbouwt om
veranderingen in de planning goed te kunnen opvangen.
U zit altijd aan tafel met een specialist die verstand
heeft van zaken. Uw zaak. Wilt u een keer vrijblijvend
kennismaken? Bij MeerDeur staat de deur altijd open.
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